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 :)مدظله العالی( مقام معظم رهبری 

صطفی العالمیه(وظیفه این نهاد معظم لم
آن است که طراز ربجسته ای از عالمان دینی را ربای پاسخ گویی  )جامعه ا

یت گان معارف اسالمی و هدا  قرآنی رد سراسر جهان رتبیت کند هب نیاز تشن

 

 
 

نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طَائَِفٌة  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِيْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْوَل 
يِن َو لِيُْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا   ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ لَِيَتَفقَُّهوا ِف الدِ 

 «122آیه توبه/سوره »
 

اي )و طایفه كنداي از آنان كوچ نمي)به سوي ميدان جهاد( كوچ كنند، چرا از هر گروهي، طایفه شایسته نيست، مؤمنان همگي
ها را انذار نمایند تا )از خود آنبماند( تا در دین )و معارف و احكام اسالم( آگاهي پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم 

 .مخالفت فرمان پروردگار( بترسند و خودداري كنند
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 :مقدمه

صطفی جامعه لم
المللی است که از طریق کارکرداهی آموزشی، ژپوهشی، رتبیتی و فرهنگی رد ای و بینالعالمیه نهادی علمی، حوزه )ص(ا

رصه بین ای منسجم و متناسب با نیازاهی معاصر و مناطق گوانگون گیتی، راه را ربای جویندگان اسالم نماید و با ربانمهالمللی فعالیت میع

صطفیرب این اساس جامعه  سازد وهموار می )علیهم السالم(و مکتب اهل بیت ) صل الله علیه و آله و سلم(محمدی انب  لم
با جذب و  العالمیه )ص(ا

اهی داخل، خارج و مراکز همسو، زمینه فراسوی مرزاهی جمهوری اسالمی اریان رد نمایندگیپذریش مشتااقن علوم و معارف اسالمی از 

صصی فراهم میاهی نوین آموزشی، رد رشتهاه و سطوح مختلف با شیوهاهی آانن را رد دورهآموزش تخ
 نماید.اهی عمومی و 

صطفیرد این جهت جامعه   لم
ای و انقالبی خود، همه تالش خویش را مصروف خواهد العالمیه هب منظور ایفای رسالت حوزه)ص( ا

ب، مسئولیتداشت ات با رتبیت طراز ربجسته
ّ

گان دینی مهذ یت قرآنی و اندیشه تمدن اسالمی و نخب ران هدا پذری و ای از عالمان و رپچمدا

رصه بوژیه رد مقاطع تحصیالت تکمیلی، انجام وظیفه نمایند. رد همین راستا جذب و پذریش طالب جهت  اهی مختلف علمیمؤرث رد ع

تحصیل
 ارشدکارشناسی، با شرایط و ضوابط خاص صورت می پذرید و دفترچه راهنما و ضوابط مربوط هب آزمون ارشدکارشناسیرد دوره ی  

 ریش طالب تهیه و تدوین شده است.سازی، ساماندهی و اقنونمند شدن پذجهت نظم بخشی، کیفی

 

 معاونت آموزشی

 اداره کل سنجش و پذریش
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 :تذکرات مهم

 .دقت نمایید نام ثبت در با توجه به عدم امکان تغییر جزئیات ثبت نام، دفترچه راهنما را مطالعه نموده و.1

می باشند، الزم است با همان کد تحصیلی خود اقدام به  )ص(داوطلبانی که دارای کد تحصیلی المصطفی.2

 ثبت نام نمایند. در غیر اینصورت ثبت نام آنان باطل خواهد شد.

ای از فرآیند سنجش و پذیرش، مشخص گردد که داوطلب فاقد یکی از شرایط چنانچه در هر مرحله.3

 .م به جبران خسارت استبوده است، از ادامه تحصیل منع شده و ملز

صرفا از )واجد شرایط بودن، زمان و مکان آزمون، نتیجه آزمون، و ...( پیگیری مراحل مختلف ثبت نام .4

 طریق صفحه شخصی داوطلب در سایت، اطالع رسانی خواهد شد.

 ی باشد.تستی ازمنابع دروس عمومی و منابع حوزه دانشی م تاالؤس شامل:کتبی الکترونیکی آزمون .5

برگزاری مصاحبه  ،)شامل دروس عمومی و حوزه دانشی(عالم قبولی در آزمون کتبی الکترونیکیپس از ا.6

 تخصصی و مراحل آن از سوی واحد آموزشی مربوط اطالع رسانی می گردد.

زمانی چند روزه جهت بررسی  هایاده از رمز عبور و کد رهگیری در فاصلهضروری است با استف.7

 .وضعیت خود به صفحه شخصی مراجعه شود

 شرایط عمومی داوطلبان

 مسلمان بودن و التزام به اصل والیت فقیه و مقررات جمهوری اسالمی ایران  .1

 ادی، سیاسی، اجتماعی های اخالقی، اعتقبرخورداری از زی طلبگی و صالحیت .2

 سالمت کامل جسمی و روحی   .3

 نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل .4
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 )طالب غیرایرانی(داوطلبانی شرایط اختصاص

 ؛)ص(المصطفیجاری بودن پرونده آموزشی  .1

 ؛سال طول تحصیل در دوره کارشناسینداشتن بیش از دو  .2

  ؛عدم مشروطی بیش از دو ترم در دوره کارشناسی .3

 دوره کارشناسی؛ در (اصلی) جزء برنامهدر دروس  14داشتن حداقل معدل کل  .4

 در ایراناقامت مجاز دارا بودن  .5

پس از درخواست  اً، صرفبیش از دو مرتبه در آزمونداوطلبان در صورت عدم قبولی یا عدم شرکت  .6

 را خواهند داشت.داوطلب و تایید آن توسط واحد آموزشی، امکان ثبت نام در آزمون بعدی 

و فرم نام نمایند توانند در آزمون ثبتمی ،التحصیل شدنطالب دارای وضعیت جاری، مشروط به فارغ .7

 ارسال نمایند.به معاونت آموزشی  1402ـ  1403تحصیلی  اولتا قبل از شروع نیم سال خود را فراغت 

خواهران معیل که قصد تحصیل در ایران را دارند، باید به همراه همسر بوده و هیچ کدام منع قانونی  .8

 اقامت در ایران نداشته باشند.

 شرایط اختصاصی داوطلبان)طالب ایرانی(

 ارائه کارت معافیت تحصیلی یا پایان خدمت دوران سربازی. .1

  2کارشناسی یا سطح دارا بودن مدرک  .2

 .2درکارشناسی یا سطح  16داشتن حداقل معدل  .3

 حوزه علمیه، جایگزین دیپلم خواهد شد. 2داوطلبانی که فاقد مدرک دیپلم می باشند، مدرک سطح  .4

 الزامی است. 1در صورت ارائه مدرک کارشناسی دانشگاه، گواهی اتمام سطح تبصره: 

 .)ص(میلیون تومان شهریه دوره کارشناسی ارشد یا ارائه مدرک بورسیه از خارج المصطفی 25پرداخت ـ 

 تبصره: 

درصد 40داوطلبان پس از قبولی در آزمون می توانند مطابق دستور العمل اداره کل امور تحصیلی از تخفیفات شهریه تا سقف ـ 

 ؛مقرر، تسهیالت تخفیفی این بند حذف خواهد شد بهره مند گردند. در صورت عدم پرداخت شهریه هر ترم، در مهلت

و پرداخت مبلغ  2در صورت قبولی در آزمون، شرط معرفی به واحد آموزشی ارائه اصل مدرک کارشناسی یا سطح ـ 

 باشد.ریال به حساب معاونت آموزش و انجام فرایند مالی می 000/000/30
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 قوانین و مقررات عمومی ثبت نام

ثبت  هنگام در سامانه سمپاآن ها قرار دادن و  واحد مربوطه مورد تایید رسمی دیپلم، کارشناسیدارا بودن مدرک  .1

 الزامی است.نام 

نام ثبت نام نمایند و ثبت حویا سط طعاهای تحصیلی مقتوانند در یکی از دورهمی طالب غیرایرانی صرفاً .2

 شود.میدوره باشد و باعث ابطال هر دو مجاز نمی ،در دو دوره تحصیلی

 به ثبت نام ناقص و یا با مدارک ناقص اجازه شرکت در آزمون داده نخواهد شد. .3

 توانند درمی2سطح  و دیپلم مدرکدر صورت داشتن تحصیل نموده اند سطوح طالب غیرایرانی که در دوره های  .4

 شرکت نمایند. کارشناسی ارشدمقطع 

توانند در  یمو داشتن کد تحصیلی  شرایط در صورت دارا بودن ،)ص(یجامعه المصطف النیفارغ التحص .5

 .ندیشرکت نما رانیداخل ا یآزمون یثبت نام و در حوزه ها رانیا

 تلقی می گردند.« مردود»داوطلبان فاقد شرایط؛ حتی در صورت شرکت در آزمون  .6

یا  3ارشد یا سطح در دوره کارشناسی اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی بایست داوطلبان نمی .7

 باالتر داشته باشند.

داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم و سابقه تحصیل در نظام مقاطع را دارند نمی توانند در نظام سطوح  .8

همطراز ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و نیز داوطلبانی که در نظام سطوح مشغول به تحصیل هستند نمی 

 ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهند. همطراز ر نظام مقاطعتوانند در سطوح مساوی یا پایین تر یا د

دارندگان مدرک کارشناسی مجازی)الکترونیکی( در صورت داشتن مدرک سطح یک حوزه می توانند  .9

 ثبت نام کنند.کارشناسی ارشد در آزمون 
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 مقررات و شرایط شرکت در آزمون

 می باشد. منابع دروس عمومی و حوزه دانشیآزمون کتبی الکترونیکی به صورت تستی برگزار خواهد شد و شامل  .1

 سؤاالت آزمون به زبان فارسی و برخی به زبان عربی می باشد. .2

برگزار خواهد شد، لذا داوطلبان محترم برای حضور در حضوری الکترونیکی آزمون کتبی، به صورت  .3

 آن را تهیه و همراه خود بیاورند:جلسه آزمون وسایل 

 الف( گوشی همراه مناسب که امکان اتصال به اینترنت داشته باشد 

 یا لب تاپ که امکان اتصال به اینترنت داشته باشدـ 

 یا تبلت که امکان اتصال به اینترنت داشته باشدـ 

 ب( باتری شارژ شده یا پاور بانک، به همراه داشته باشید.

ثبت شده در سامانه  «شماره تلفن همراه»جهت شرکت در آزمون الکترونیکی حضوری به همراه داشتن  .4

 که هنگام ثبت نام دریافت می نمایید الزامی است. «سمپا رمز عبور»و  «کد رهگیری»سمپا و 

انجام می شود. و داوطلبان الزم است ارزیابی قرآن و نماز در حد قرائت قرآن و صحت نماز ارزیابی  .5

، در دارالقرآن واحدهای آموزشی مربوطه 1402ماه  خردادقرآنی خود را تا قبل از برگزاری آزمون 

 انجام و نمره الزم را کسب نمایند. 

 همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، الزامی می باشد. .6

 

 از آزمون بعدرعایت شرایط 

عدم  مسئولیتاز آنجا که وضعیت تحصیلی طالب از سوی واحد آموزشی و معاونت آموزش بررسی خواهد شد  .1

 شرایط مندرج در دفترچه به عهده داوطلب خواهد بود و معاونت آموزش نسبت به آن پاسخ گو نخواهد بود.

 azmoon.miu.ac.irنتایج آزمون عمومی کتبی، از طریق سامانه سمپا و کارنامه آزمونی در سایت  .2

 خواهد بود. قابل مشاهده

تخصصی هدایت  -ثبت نام و حدنصاب براساس حوزه دانشی انجام می شود و هنگام مصاحبه علمی .3

 تحصیلی انجام و حد نصاب رشته های مورد نظر واحد آموزش منظور می گردد.
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معاونت بر اساس سهمیه هر واحد آموزشی، توسط « مراحل آزمون»قبول شدگان نهایی، پس از اتمام  .4

 گردد.مرکزی اعالم می آموزش ستاد

 می باشد  به واحد های آموزشی، منوط به تکمیل مستندات و ارائه مدارکمعرفی قبول شدگان آزمون  .5

می باشد و در صورت عدم احراز شرایط، قبولی « اداره کل امور تحصیلی»احراز شرایط داوطلب به عهده  .6

 داوطلب باطل اعالم می گردد.

می باشد؛  1402 ـ 1403تحصیلی  اولمهلت اعتبار احکام قبولی آزمون، تا قبل از شروع نیم سال  .7

بنابراین طالبی که پس از زمان مذکور، نواقصی مدارک را مرتفع و شرایط مورد نیاز را محقق ننمایند، 

توانند در توانند در نیم سال دوم مشغول به تحصیل شوند و چنانچه درآینده حائز شرایط بودند، مینمی

 آزمون بعدی شرکت نمایند.

انجام خدمت رایگان به میزان دو برابر زمان »مبنی بر  )ص(در صورت اعالم نیاز جامعه المصطفی .8

  ، داوطلب موظف است تعهد الزم را ارائه نماید.«تحصیل در داخل و یا خارج کشور
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 زمان بندی

  1402 / 2/  16     الی       1402 / 2 / 9  از تاریخ  :ایرانمهلت ثبت نام داخل .1

 1402 / 2 / 26  الی         1402 / 2 / 19  از تاریخ  :ایرانمهلت ثبت نام خارج .2

 1402 / 3 / 4       پنج شنبه روز داخل ایران: الکترونیکی زمان برگزاری آزمون کتبی.3

 1402 / 3 / 4   روز پنج شنبه  خارج ایران: ونیکیالکتر زمان برگزاری آزمون کتبی.4

 ماه خردادنیمه دوم                     زمان دعوت به مصاحبه تخصصی: .5

 

 نحوه و مراحل ثبت نام 

 «هاآزمون»بخش  sampa.miu.ac.irr بارگذاری مدارک و ثبت نام اولیه از طریق سایت:.1

، تأیید اولیه و بررسی مدارک داوطلبان)از جمله دیپلم، مدرک کارشناسی، کارت واکسن کرونا و...(.2

 توسط واحد آموزشی محل تحصیل، سپس ادامه ثبت نام توسط داوطلب.

 و  از طریق درگاه اینترنتی در سامانه سمپا )ص( به نام معاونت آموزش المصطفی واریزی:پرداخت مبلغ .3

 ریال ویژه داوطلبان غیرایرانی  000/700پرداخت مبلغـ 

 ریال ویژه داوطلبان ایرانی  000/400/1پرداخت مبلغـ 

 ادامه مراحل ثبت نام)پس از واریز مبلغ(:  

 دی ثبت مشخصات فر.4

 د آموزشی و یک حوزه دانشی تحصیلیانتخاب واح.5

 دریافت رمز ورود و کد رهگیری، جهت پیگیری وضعیت ثبت نام در صفحه شخصی.6

 مرکزی.بررسی و تأیید نهایی توسط معاونت آموزشی سازمان .7

   

http://www.edu.miu.ac.ir؛/
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 (ارشدکارشناسی در همه حوزه های دانشی  پایه مشترکدروس ) ( منابع مطالعاتی دروس عمومی آزمون کتبی الکترونیکیالف

 

 
 

 ویژه اهل سنت کتب منابع مطالعاتی آزمونی عناوین ردیف

 فقه 1
 هدروس تمهیدی یا اللمعةشرح 

 (مباحث طهارت، صاله، صوم)

 (حنفی)یدونالرحمان شفیق /الفقه المیسر

 ،خن سعید مصطفی /1ی/جالفقه المنهج یا
 (شافعی) مصطفی بغا ،علی شربجی

 زیدان /الوجیز فی اصول الفقه االولی )شهید صدر( الحلقة اصول 2

 مشترک قسم الصرف(، )4ج/العربیةمبادی ؛ درسنامه صرفدر حد  صرف 3

 مشترک )از ابتدای کتاب تا پایان مبحث تمییز( النحو الجامع یا شرح ابن عقیل نحو 4

 مشترک (/ عالمه طباطبایی30جزء  )المیزانتفسیر  تفسیر 5

 علوم قرآن 6
 آموزش علوم قرآنی/ آیت اهلل معرفت/ انتشارات تمهید

 محمد باقر الحکیمعلوم القرآن/  مشترک

 )ویژه طالب عرب زبان(

 عقاید 7

 آموزش کالم اسالمی/ سعیدی مهر
 )امامت شناسی( /3عقاید

 سید زهیر میسیلینی
 المصطفی نشر مرکز

 یزدی استاد مصباح/ةاالسالمی ةدروس فی العقید

 )ویژه طالب عرب زبان(

8 
 حفظ و

 مفاهیم قرآن

 /کریمزندگی در پرتو قرآن  ،نسیم حیات

 (/71الی  15دوره کارشناسی/سال اول )ص
 پژوهشگاه بین المللی المصطفی

 مشترک

 دروس منابع عمومی و حوزه دانشی نکته:

 ـ برای طالب عرب زبان ممکن است برخی سؤاالت به زبان فارسی بیاید. 

 ـ برای طالب فارسی زبان ممکن است برخی سؤاالت به زبان عربی بیاید.

https://www.gisoom.com/search/book/author-281654/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-281656/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AC%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-281655/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%BA%D8%A7/
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  (کارشناسی ارشدمنابع حوزه دانشی )الکترونیکی ب( منابع مطالعاتی دروس حوزه دانشی آزمون کتبی

 داوطلبان اهل سنتویژه  ویژه داوطلبان عربی ویژه داوطلبان فارسی رشته ها یحوزه دانش ردیف

 یعرب اتیادب 1
 عرب اتیزبان و ادب-1

 یبالغت و نقد ادب-2

 یمترجم-3

 توابع( انی)از بحث اضافه تا پالیبن عقاشرح  .1

  یریجزا دیحم دیمنهاج البالغه/ س .2

 .محمدحسن نادم ه/آستانه نهج البالغدر  .3

 توابع( انی)از بحث اضافه تا پالیبن عقاشرح  .1

 یریجزا دیحم دیمنهاج البالغه/ س .2

 محسن باقر الموسوی)الفصل االول والثانی(/ةالمدخل الی علوم نهج البالغ .3

 توابع( انی)از بحث اضافه تا پالیشرح ابن عق .1

 یریجزا دیحم دیمنهاج البالغه/ س .2

 آستانه نهج البالغه/ محمدحسن نادم. در .3

 اتیادب 2
 یفارس

 یفارس اتیزبان و ادب

 /انروآمحمود مهری/فارسدستور زبان  سخن/ سامان  .1
 )ص(ینتشارات جامعه المصطفا
 انتشارات دانشگاه قم  /کارگری،وسفی،یفوالد/یهست یایمیک .2

 .محمدحسن نادم ه/در آستانه نهج البالغ .3

  /انروآحمود مهرم /یسخن/دستور زبان فارس سامان .1
 )ص(یانتشارات جامعه المصطف

  انتشارات دانشگاه قم / کارگر،یوسفی ،یفوالد /یهست یایمیک .2

 محسن باقر الموسوی)الفصل االول و الثانی(/ ةالمدخل الی علوم نهج البالغ .3

انتشارات جامعه  /انروآحمود مهری/مسخن/دستور زبان فارس سامان .1
 )ص(یالمصطف

 انتشارات دانشگاه قم  / کارگری،وسفی ی،فوالد /یهست یایمیک .2

 در آستانه نهج البالغه/ محمدحسن نادم. .3

 سیاسیفقه  3
 فقه سیاسی با گرایش های 

 . روابط بین الملل1
 . فقه سیاسی تطبیقی2

 (/ محمدرضا المظفر1اصول الفقه)ج .1
از کسب  /یاالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةسالر .2

 احکام ربا انیحرام تا پا یها
 یمحمد جواد نوروز /اسالم  یاسیفلسفه س .3

 (/ محمدرضا المظفر1اصول الفقه)ج .1
 )من مکاسب المحرمه الی انتها احکام الربا(ی/ خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبةأ .2

 یمحمد جواد نوروز /اسالم  یاسیفلسفه س .3

  وهبه زحیلی /( 2الوسیط فی اصول الفقه)ج .1

 یزدیمصباح  استاد/گذرا به حقوق بشر در اسالم ینگاه .2

 یمحمد جواد نوروز /اسالم  یاسیفلسفه س .3

اقتصاد و  4
 تیریمد

 یاسالم یو بانکدار هیمال-1
 یعموم یگذار استیس تیریمد-2
مدیریت دولتی با خط و  -3

 مشی گذاری عمومی

 / رضا برنجکار یاسالم یانسان شناس .1
 یبیابوالقاسم نق دیس /یدر علوم اسالم قیتحق روش .2

  یفیشر نیحس احمد /یاسالمی علوم انسان یمبان .3

 / رضا برنجکار یاسالم یانسان شناس .1

 یبیابوالقاسم نق دیس /یدر علوم اسالم قیتحق روش .2

اهداف التربیة االسالمیة/ تالیف مرکز أبحاث الحوزة و الجامعة قم،  .3
 العالمی للترجمة و النشر )ص(الناشر: مرکز المصطفیتعریب: السید حسن علی الهاشمی، 

 / رضا برنجکار یاسالم یانسان شناس.1

 یبیابوالقاسم نق دیس /یدر علوم اسالم قیروش تحق.2

 یفیشر نیاحمدحس /یاسالم یعلوم انسان یمبان.3

 حکمت  5
 فلسفه اسالمی .1

 کالم اسالمی .2

 عرفان اسالمی .3

 یی(/عالمه طباطبا12و مرحله 7تا  1)مرحله ةالحکمهیبدا .1
( 70تا  61و از درس  41تا  22آموزش فلسفه )از درس یا 

 یزدیاستاد مصباح /

 ی زدی(/ استاد مصباح یمعارف قرآن )بحث خدا شناس .2
 ی گلپایگانیمحاضرات/ استاد ربانال. 3

  یی(/عالمه طباطبا12و مرحله 7تا  1)مرحله ةالحکمهیبدا.  1

 مترجم محمد عبدالمنعم خاقانیاهلل( / مصباح الیزدی/  ةمعارف القرآن)فی معرف.  2
 ی گلپایگانیالمحاضرات/ استاد ربان .3

 یزدی(/ استاد مصباح یمعارف قرآن )بحث خدا شناس .1

استاد  /(70تا  61و از درس  41تا  22آموزش فلسفه)از درس  .2
 یزدیمصباح 

 دانشگاه ادیان و مذاهبتاریخ و عقاید ماتریدیه/ سید لطف اهلل جاللی/  .3

حقوق و علوم  6
 یاسیس

 یحقوق جزا و جرم شناس .1

 یحقوق خصوص .2

 الملل نیروابط ب .3

 الملل نیروابط ب شیگرا یاسیعلوم س .4

 دانش پژوه یحقوق / مصطف اتیکل .1

 یمیسل میعبدالحکالملل/  نینقش اسالم در توسعه حقوق ب .2

 یفیشر نیاحمدحس /یاسالمی علوم انسان یمبان .3

 دانش پژوه یحقوق / مصطف اتیکل .1

 یمیسل میالملل/ عبدالحک نینقش اسالم در توسعه حقوق ب .2

قم،  اهداف التربیة االسالمیة/ تالیف مرکز أبحاث الحوزة و الجامعة .3
 العالمی للترجمة و النشر )ص(الناشر: مرکز المصطفی /تعریب: السید حسن علی الهاشمی

 دانش پژوه یحقوق / مصطف اتیکل .1

 یمیسل میالملل/ عبدالحک نینقش اسالم در توسعه حقوق ب .2

 یفیشر نیاحمدحس/یاسالم یعلوم انسان یمبان .3

 یاصول و فقه اسالم فقه و اصول 7

 محمدرضا مظفر( / 1ج)/اصول الفقه .1

 یاز کسب ها /یمقام معظم رهبراالستفتائات  ةاجوب ةرسال .2
 احکام ربا انیحرام تا پا

 (/ دکتر گرجی257تا ص  113تاریخ فقه و فقهاء )از ص .3

  (/ محمدرضا المظفر1اصول الفقه)ج .1

 (/ محمدرضا المظفر2اصول الفقه)ج .2

 المحرمه الی انتها احکام الربا(من مکاسب ی/ )خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبةأ .3

 مختصر القدوری/ ابوالحسن احمد بن محمد احمد البغدادی .1

 وهبه زحیلی /( 2الوسیط فی اصول الفقه)ج .2

مدخل علم فقه/ رضا اسالمی)فصل ششم: آشنایی با فقه اهل سنت درس  .3
 ( 86تا  69

 قرآن 8
 و علوم قرآن ریتفس .1

 علوم و فنون قرائات .2

 تفسیر قرآن / رضائی اصفهانیدرسنامه روش های  .1

 تفسیر نمونه)جزء اول(/ آیة اهلل مکارم .2

 آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران/حسین علوی مهر .3

 یاصفهان یللقرآن/ رضائ هیریالمناهج و االتجاهات التفس یدروس ف .1

 مکارمالول(/ آیة اهلل االجزء التفسیر )األمثل فی ال .2

المفسران/حسین علوی مهر/ انتشارات المدخل فی تاریخ التفسیر و  .3
 )ص(المصطفی

 درسنامه روش های تفسیر قرآن / رضائی اصفهانی .1

صفوة التفاسیر)سوره های بقره و آل عمران(/ محمد علی  .2
 صابونی، سید محمدطاهر حسینی

 مهر یعلو نیحس و مفسران/ ریتفس خیبا تار ییآشنا .3



13 
 

 

 ویژه داوطلبان عربی ویژه داوطلبان فارسی رشته ها یحوزه دانش ردیف

 علوم حدیث حدیث 9
 به قلم مدرسان دانشکده علوم حدیث /)بخش رجال و درایه(دانش حدیث .1

 به قلم مدرسان دانشکده علوم حدیث /)بخش روش فهم حدیث(دانش حدیث .2

 یسازندگ یمهد /ثیو منابع حد خیبا تار یآشنائ .3

من  نیمن المؤلف ةعد/«(و علم الرجال ثیمصطلح الحد»)قسمثیعلوم الحد یمقتطفات ف .1
 ثیدارالحد

 ثیمن دارالحد نیمن المؤلف ةعد /«( ثیالحد فقه»)قسمثیعلوم الحد یمقتطفات ف.2

 یسازندگ یمهد /ثیو منابع حد خیبا تار یآشنائ.3

 )ع(تیاهل ب خیتار .1 رهیو س خیتار 10

 عیتش خیتار .2

 )ع(ناشر موسسه امام صادق /ییشوایپ یمهد /انیشوایپ رهی. س1

 یندگینشر نهاد نما /ییشوایپ یاسالم)ص(/ مهد امبریتا رحلت پ تیاسالم )از جاهل خی. تار2
 یمقام معظم رهبر

 ره()ینیانتشارات موسسه امام خم /یمحرم نیسحغالم /عیتش خی. تار3

انتشارات  /کاشفیالمحمدرضا /  تاریخ الثقافة و الحضارة االسالمیة. 1
 )ص(المصطفی

 /ییشوایب یص( / مهد یوفاة النب یال یاالسالم)من العصر الجاهل خیتار. 2
 یزامل االصام لیمترجم خل

 )ره(ینیانتشارات موسسه امام خم /یمحرم نیغالمحس /عیتش خیتار. 3

  یتمدن اسالم خیتار .1 و تمدن خیتار 11

 معاصرجهان اسالم خیتار .2

 )ص(یالمصطفانتشارات  /یمحمدرضا کاشف ؛یفرهنگ و تمدن اسالم خیتار .1

 نشر مرجع ،یمومن یاسالم، مصطف جهان .2

 )ع(جغرافیای فرهنگی جهان اسالم/ علی احمدی/انتشارات دانشگاه امام صادق .3

 )ص(انتشارات المصطفی /کاشفیالمحمدرضا /  تاریخ الثقافة و الحضارة االسالمیة .1

تاریخ االسالم)من العصر الجاهلی الی وفاة النبی ص( / مهدی بیشوایی/ مترجم  .2
 خلیل زامل االصامی

 جغرافیای فرهنگی جهان اسالم/ علی احمدی/انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( .3

12 
تربیت  اخالق،

 و روانشناسی

 تیشخص یروان شناس .1
 یتیترب یروان شناس .2

 مشاوره خانواده .3

 یآموزش تیریمد .4
های فلسفه اخالق اسالمی باگرایش  .5

 کاربردی اخالقاخالق، 

 یحمزه گنج /یعموم یروانشناس .1

 فیاکبر س یعل /نینو یپرورش یروانشناس .2

 یفیشر نیاحمدحس/یاسالمی علوم انسان یمبان .3

 یحمزه گنج /یعموم یروانشناس .1

 فیاکبر س یعل /نینو یپرورش یروانشناس .2

اهداف التربیة االسالمیة/ تالیف مرکز أبحاث الحوزة و الجامعة قم،  .3
العالمی للترجمة و  )ص(مرکز المصطفیتعریب: السید حسن علی الهاشمی، الناشر: 

 النشر

 ادیان ابراهیمی ادیان 13
  یزدی( /استاد مصباح 70تا  61و از درس  41تا  22آموزش فلسفه )از درس  .1
 نژاد ییبایمحمدرضا ز/  تیحیو کالم مس خیتار .2

 معارف قرآن )بحث خدا شناسی(/ استاد مصباح یزدی .3

 یی(/عالمه طباطبا12و مرحله 7تا  1)مرحلهةالحکمهیبدا .1
 محمد عبدالمنعم خاقانیمترجم اهلل( / مصباح الیزدی/  ةمعارف القرآن)فی معرف .2

 نژاد ییبای/ محمدرضا ز تیحیو کالم مس خیتار .3

 اهل بیت شناسی )ع(تیاهل ب 14
 دیمف خیاالرشاد ش .1
 ی گلپایگانیالمحاضرات/ استاد ربان .2

 (/ استاد مصباح یزدیمعارف قرآن )بحث خدا شناسی .3

 دیمف خیاالرشاد ش .1
 ی گلپایگانیالمحاضرات/ استاد ربان .2

 مترجم محمد عبدالمنعم خاقانیاهلل(/ مصباح الیزدی/  ةمعرفمعارف القرآن)فی  .3

 فقه و معارف 15

 فقه و معارف اسالمی 
 با گرایش های: 

 فلسفه اسالمی، قرآن، 
 کالم اسالمی، تاریخ اسالم

 ( / محمدرضا مظفر1ج)/اصول الفقه .1

 احکام ربا انیحرام تا پا یاز کسب ها /یاالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةرسال .2

 یفیشر نیاحمدحس /یاسالمی علوم انسان یمبان .3

 (/ محمدرضا المظفر 1اصول الفقه)ج .1
 (/ محمدرضا المظفر2اصول الفقه)ج .2

 ی/ )من مکاسب المحرمه الی انتها احکام الربا(خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ3

https://www.gisoom.com/book/11587454/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-271878/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11587454/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-271878/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%DB%8C/
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 فقه و حقوق قضائی فقه قضایی 16
 محمدرضا مظفر( / 1ج)/اصول الفقه .1

 احکام ربا انیحرام تا پا یاز کسب ها /یاالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةرسال .2

 یزدیمصباح  استاد/گذرا به حقوق بشر در اسالم ینگاه .3

 (/ محمدرضا المظفر 1. اصول الفقه)ج1

 الربا(ی/ )من مکاسب المحرمه الی انتها احکام خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ2
 یزدیمصباح استاد  /گذرا به حقوق بشر در اسالم ینگاه. 3

 یفقه تخصص 17
 فقه اقتصادی .1
 فقه خانواده .2

 فقه عبادی .3

 (/ محمدرضا المظفر 1. اصول الفقه)ج1

 احکام ربا انیحرام تا پا یاز کسب ها /یاالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةرسال. 2
 (/ دکتر ابوالقاسم گرجی257ص تا  113تاریخ فقه و فقهاء )از ص . 3

 (/ محمدرضا المظفر 1. اصول الفقه)ج1

 ی/ )من مکاسب المحرمه الی انتها احکام الربا(خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ2
 (/ دکتر ابوالقاسم گرجی257تا ص  113تاریخ فقه و فقهاء )از ص . 3

 مقارنفقه  18
 فقه مقارن

 حنفیو شیعه گرایش  با

 (/ محمدرضا المظفر1. اصول الفقه)ج1
 احکام ربا انیحرام تا پا یاز کسب ها /یاالستفتائات مقام معظم رهبر ةاجوب ةرسال.2

 . اصول فقه مقارن / اصغر رضوانی/ درس یازدهم تا آخر کتاب3

 (/ محمدرضا المظفر1. اصول الفقه)ج1

 )من مکاسب المحرمه الی انتها احکام الربا(ی/ خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبةأ .2
 یاصغر رضوان / (تا آخر کتاب ازدهمیدرس ) . اصول فقه مقارن3

19 
مطالعات 

اجتماعی، تبلیغ 
 ارتباطاتو 

 و ارتباطات غیتبل -1

 و رسانه نید -2

 خلق کیاکبر ن یو عل ی/ منصور وثوق یجامعه شناس یمبان .1
 یانید ینیو محمد شمس الد یواسع رضایعلائمه/  یغیتبل یبر روش ها یآمد در .2

 یفیشر نیاحمدحس /یاسالمی علوم انسان یمبان .3

 خلق کیاکبر ن یو عل ی/ منصور وثوق یجامعه شناس یمبان .1

 یانید ینیو محمد شمس الد یواسع رضایعل ائمه/ یغیتبل یبر روش ها یآمد در .2

اهداف التربیة االسالمیة/ تالیف مرکز أبحاث الحوزة و الجامعة قم،  .3
العالمی  )ص(تعریب: السید حسن علی الهاشمی، الناشر: مرکز المصطفی

 للترجمة و النشر

 فقه تربیتی فقه تربیتی 20
 (/ محمدرضا المظفر1. اصول الفقه)ج1

 ی/ )من مکاسب المحرمه الی انتها احکام الربا(خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ2
 موسسه اشراق و عرفان /یاعراف رضایعل /تربیت فرزند با رویکرد فقهی. 3

 محمدرضا المظفر (/1. اصول الفقه)ج1

 ی/ )من مکاسب المحرمه الی انتها احکام الربا(خامنه االقائد االمام أل /االستفتائات جوبة. أ2
 موسسه اشراق و عرفان /یاعراف رضایعل /تربیت فرزند با رویکرد فقهی .3

21 
مطالعات 

 یاسالم

 :به زبان های، اسالمیمطالعات 
، فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه

 و روسی اسپانیولی

 انتشارات موسسه امام خمینی)ره(/مصباح یزدی استادحقوق و سیاست/  .1
 /اصول عقاید اسالمی و نگاهی به زندگانی پیشوایان معصوم)ع(/ جعفر سبحانی .2

 انتشارات قم موسسه امام صادق)ع(

 .محمدحسن نادم ه/در آستانه نهج البالغ .3

 انتشارات موسسه امام خمینی)ره(/مصباح یزدی استادحقوق و سیاست/  .1

اصول عقاید اسالمی و نگاهی به زندگانی پیشوایان معصوم)ع(/ جعفر  .2
 انتشارات قم موسسه امام صادق)ع( /سبحانی

)الفصل االول و الثانی(/ محسن باقر ةالمدخل الی علوم نهج البالغ .3
  الموسوی

 مطالعات زنان مطالعات زنان 22
 بنت الهدی( ویژه خواهران)

 یفیشر نیاحمدحس /یاسالمی علوم انسان یمبان .1

 نرجس رودگر / سمینقد فمن شها،یگرا ات،ینظر خچه،یتار .2

 یمحمد تقو  نژاد ییبایمحمدرضا ز /زن در اسالم تیبر نظام شخص یدرآمد .3
 یسبحان

 یفیشر نیاحمدحس /یاسالمی علوم انسان یمبان .1

 نرجس رودگر / سمینقد فمن شها،یگرا ات،ینظر خچه،یتار .2

محمد و  نژاد ییبایمحمدرضا ز /زن در اسالم تیبر نظام شخص یدرآمد .3
 یسبحان یتق
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 واحدهای آموزشی قم – کارشناسی ارشدحوزه های دانشی  جدول ❖ 
 ( ـ قم)حجتیه آموزش عالی فقهجتمع م

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی  

  2 فقه و معارف فقه و معارف اسالمی با گرایش های فلسفه اسالمی، قرآن، کالم اسالمی، تاریخ اسالم  

  3 فقه تخصصی با گرایش حج فقه عبادیفقه اقتصادی، فقه خانواده،  

  4 فقه مقارن سنترویکردهای جدید فقهی اهل با گرایش فقه مقارن  

  5 فقه تربیتی فقه تربیتی 

  6 فقه قضایی فقه و حقوق قضایی 

  7 فقه سیاسی فقه سیاسی با گرایش روابط بین الملل 

 

 ـ قم و حدیث قرآن آموزش عالی مجتمع
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 قرآن علوم و فنون قرائات، تفسیر و علوم قرآن 

  2 حدیث علوم حدیث 

 

 ـ قم و تمدن اسالمی تاریخ، سیره آموزش عالی مجتمع
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 تاریخ و سیره  عیتش خیتار، )ع(تبی اهل خیتار 

  2 تاریخ و تمدن  یتمدن اسالم خیتار، معاصر جهان اسالم خیتار 

 تخصصی -در خصوص منابع مصاحبه علمی  نکته مهم

محترم پس از انتخاب حوزه دانشی و ثبت نام قطعی  داوطلبان

به  تخصصی، -علمی خود، جهت دریافت عناوین منابع مصاحبه 

 گروه های علمی، در مجتمع های مربوطه مراجعه نمایند.
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 و فرهنگ شناسی ـ قم ، ادبیاتمجتمع آموزش عالی زبان
 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 ادبیات عربی ، بالغت و نقد ادبی، مترجمی عربییعرب اتیزبان و ادب 

  2 ادبیات فارسی یفارس اتیزبان و ادب 

  3 مطالعات اسالمی ، اسپانیولیمطالعات اسالمی به زبان های عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی 

 
 و مطالعات ادیان ـ قم حکمت یآموزش عال مجتمع

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت  یکالم اسالم، یعرفان اسالم، فلسفه اسالمی 

  2 ادیان ادیان ابراهیمی 

  3 اهل بیت  یشناس تیاهل ب 

 
 ـ قم ، اسالمیم انسانیمجتمع آموزش عالی علو

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 اقتصاد و مدیریت عمومی یگذار استیس تیریمد، یاسالم یو بانکدار هیمال 

 و ارتباطات غیتبل 
 مطالعات اجتماعی، تبلیغ و 

  2 ارتباطات 

، حقوق خصوصی، روابط بین الملل،یحقوق جزا و جرم شناس   

 علوم سیاسی با گرایش روابط بین الملل  
  3 حقوق و علوم سیاسی

 ، با گرایش مشاوره خانواده، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی مشاوره 

 مدیریت آموزشی
  4 و روانشناسی، تربیت اخالق

 
 ـ قم ةعالمیآل البیت)ع( ال ةجامع

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت کالم اسالمی، فلسفه اسالمی 

  2 حدیث علوم حدیث 

  3 فقه و معارف فقه و معارف اسالمی با گرایش های فلسفه اسالمی، قرآن، کالم اسالمی، تاریخ اسالم 

  4 قرآن تفسیر و علوم قرآن 

  5 فقه واصول فقه اسالمیاصول و  

  6 ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی 
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 ـ قم بنت الهدیمجتمع آموزش عالی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 حکمت کالم اسالمی 

  2 قرآن تفسیر و علوم قرآن 

  3 حدیث علوم حدیث 

  4 حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی  

مدیریت آموزشی با گرایش مشاوره خانواده، روانشناسی تربیتی، مشاوره    5 اخالق، تربیت و روانشناسی 

دین و رسانه    
مطالعات اجتماعی، تبلیغ و 

  6 ارتباطات

  7 مطالعات اسالمی مطالعات اسالمی به زبان انگلیسی 

  8 فقه تخصصی فقه خانواده 

  9 فقه تربیتی فقه تربیتی 

  10  تاریخ و سیره )ع(تبی اهل خیتار 

  11 تاریخ و تمدن  یتمدن اسالم خیتار 

  12 ادیان ادیان ابراهیمی 

  13 ادبیات عربی مترجمی عربی 

  14 مطالعات زنان مطالعات زنان 

قم-حوزه االطهار)ع(  

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 و اصولفقه  اصول و فقه اسالمی 

 مدرسه امیرالمومنین)ع( ـ قم
 
 کد

 ردیف دانشیحوزه  رشته ها

  1 فقه و معارف فقه و معارف اسالمی با گرایش فلسفه اسالمی 

  2 مطالعات اسالمی مطالعات اسالمی 

 
 جامعه االمام الهادی)ع( ـ قم

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 
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 )ع( ـ قمعلی ابن ابیطالب
 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 مطالعات اسالمی اسالمیمطالعات  

 

 مدرسه امام کاظم)ع( ـ قم
 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 

 

 قم شهید صدر ـمدرسه 
 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 

  2 فقه و معارف  فقه و معارف اسالمی با گرایش قرآن 

 

 )ع( ـ قمالمنتظرامام مدرسه 
 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و معارف  فقه و معارف اسالمی با گرایش قرآن 

 

 )ع( ـ قم امام صادق مدرسه
 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 

 

 ـ قم خواهران ـ جامعه الحوراء 
 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 فقه و معارف  اسالمی با گرایش قرآنفقه و معارف  
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 نمایندگی های داخل کشور – ارشدآزمونی  حوزه های جدول ❖
  سانخرانمایندگی 

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 حکمت کالم اسالمی 

  2 حدیث علوم حدیث 

  3 قرآن تفسیر و علوم قرآن 

  4 حقوق و علوم سیاسی ، حقوق خصوصییحقوق جزا و جرم شناس 

 با گرایش مشاوره خانواده، روانشناسی تربیتی مشاوره 
اخالق، تربیت و 

  5 روانشناسی

  6 تخصصیفقه  فقه خانواده  

  7 فقه و معارف قرآن، کالم اسالمی فقه و معارف اسالمی با گرایش های 

  8 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 

  9 ادبیات عربی یعرب اتیزبان و ادب 

 

 واهرانـ خ )س(ب نرجسکتم :نمایندگی خراسان
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 حکمت کالم اسالمی 

  2 قرآن تفسیر و علوم قران 

  3 فقه و معارف فقه و معارف اسالمی با گرایش تاریخ اسالم 

 

 تبریزنمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 حکمت کالم اسالمی 

  2 قرآن تفسیر و علوم قران 

  3 فقه و اصول اسالمیاصول و فقه  

 انآشتینمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 
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 )گرگان(گلستاننمایندگی استان 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 اقتصاد و مدیریت عمومی یگذاردولتی با گرایش خط و مشی  تیریمد 

  2 و علوم سیاسی حقوق ، حقوق خصوصییحقوق جزا و جرم شناس 

  3 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 

  4 سیاسیفقه  فقه سیاسی با گرایش فقه سیاسی تطبیقی 

  5 ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی 

  6 ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی 

  7 حکمت کالم اسالمی، فلسفه اسالمی 

  8 قرآن نآتفسیر و علوم قر 

  9 حدیث علوم حدیث 

 

اصفهان تاناسنمایندگی   

 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 حکمت کالم اسالمی 

  2 حقوق و علوم سیاسی  یحقوق جزا و جرم شناس 

  3 فقه و معارف فقه و معارف اسالمی با گرایش قرآن  

  4 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 

  5 ادبیات عربی یعرب اتیزبان و ادب 

  6  تاریخ و سیره )ع(تبی اهل خیتار 

  7 قرآن تفسیر و علوم قرآن 

 

 و البرز استان تهراننمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 حکمت فلسفه اسالمی 

  2 مطالعات اسالمی مطالعات اسالمی 

  3 حقوق و علوم سیاسی حقوق جزا و جرم شناسی)ویژه طالب اسماعیلیه( 
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 خواهران ـ تهرانکلیه الزهرا ـ 

 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 حکمت کالم اسالمی 

  2 فقه تخصصی فقه خانواده 

 

 ـ شهر ریـ خواهران فاطمیه 
 
 ردیف حوزه دانشی رشته ها کد

  1 قرآن تفسیر و علوم قرآن 

 

 

 کشور خارجنمایندگی های  – ارشد های آزمونیحوزه  جدول ❖
 

 اقرعنمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 و اصولفقه  اصول و فقه اسالمی 

  2 حکمت کالم اسالمی 

  3 ادبیات عربی یزبان و ادبیات عرب 

  4 قرآن تفسیر و علوم قران 

 

 سوریهنمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 

  2 حکمت ، فلسفه اسالمیکالم اسالمی 

  3 قرآن نآتفسیر و علوم قر 

 

 ترکیهنمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 حکمت کالم اسالمی 

  2 قرآن تفسیر و علوم قران 
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 لبناننمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 فقه و اصول اصول و فقه اسالمی 

  2 فقه و معارف فقه و معارف اسالمی با گرایش های فلسفه اسالمی، کالم اسالمی  

  3 حکمت ، فلسفه اسالمیکالم اسالمی 

  4 قرآن علوم قرانتفسیر و  

 
 اخالق کاربردی  ،اخالق اسالمی با گرایش های فلسفه اخالق

اخالق، تربیت و 
  5 روانشناسی

 

 

 پاکستاننمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 حکمت کالم اسالمی 

  2 قرآن تفسیر و علوم قران 

  3 فقه و معارف قرآن ،تاریخ اسالمفقه و معارف اسالمی با گرایش های فلسفه اسالمی، کالم اسالمی،  

 

 اندونزی، مالزی و سنگاپورنمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 حکمت فلسفه اسالمی 

 

 نیجریهنمایندگی 
 
 کد

 ردیف حوزه دانشی رشته ها

  1 فقه و معارف فقه و معارف اسالمی 

 


